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 -1دانشجوی دکتری گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 -2عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال
 -3عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال
(دریافت ،1331/12/11 :پذیرش)1333/33/11 :
چکیده
در معماری طبایع عنوان میشوود ه شویایج میومی و روای انیوان ری شیای
رندی مزامی افیاد در طب وون ی میتواند ری شیای

ایشووان ر شووا

او ر عوامی م موی موسی ا و ؛ لذا تقیمم

های معماری موسی راشوود .انوباق شیایشووام معماریِ

افیاد را مزاج ایشوووان یتواند ر عنوان دغدغ ای در ذهن معمار و طیاح مویح شوووود .ای این روب تبممن ارتبان انواب طبایع را
شیای

ر معماری ون ی در الیمم شی و شوو و ارا راهرارهای مویو ب هدا اییی این وهوه

این وهوه

ای نظی هداب ای نوب هارریدی -تو وع ای و اینظی ماهم و روشب تویمفی -ت یمیی ا

روش ممع آوری دادههاب در نی افزار  SPSSمورد ت یمی لیارشیف ا و و  .یاف های وهوه

ا

 .روششنا ی

 .وی شنام ر عنوان

نشوووان میدهد ه مزاجهای

مخ یف شیایشواتی را شودمهای م فاومب نیوب ر یو رنای ن ی میدهند و هیچقدر ه ری عنصی شیمی و شری مزاج
افیاد افزوده شود شدم واهن

ره یی نیب ر یو رنای ن ی ای ود ریوی میدهند .ن ایج آیمونهای آماری نشان میدهد

ه ؛ مقدار  P-valveه نشوووان دهنده اا ماط وا در آیمونهای آماری ا و و ب هم ی ای  1/10دریووود روده رناریاین طبایع
مخ یف شیای های م فاوتی ر معماری وون ی دارند ه را وووم اطممنان  1/99دریوود مورد تایمد لیار میشمید .همچنمن
ن ایج آیمون  Tukey HSDنشوان میدهد ه مزاج ریغمی را ممانگمن 46/64در شیوه اوط و وایی امزاجصیفیاویب ودا ی و
دموی) ر تیتمب در ردههای رعدی لیار دارند.
کلید واژهها :الیمم شی و شوب معماری ن ی یزدب معماری طبایعب طبع

 .0مقال می خیج ای وایان نام ده یی مییم مهدوی را عنوان« ارا ی معمارهای مویو ریای طیاای م موی در شهی یزد را هدا ارتقای ارتبان
رمن انیان و م مج مصنوب ری ا اس طبمعمام» در دانشگاه آیاد ا المی تهیان شماط ر راهنمایی ده ی مهنای م مودی یرندی و ده ی رهیوی
منصوری می راشد.
* -نویینده میئوطEmail: M_mahmoodi@iau-tnb.ac.ir :

284

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399

پرسشهای پژوهش
 .1چننه رابطننهای بین انواب مزاج و گرایش بننه
معماری سن ی وجود دارد؟

چون نورب صنننداب یونبندی هاب گرایش به طبیعتب
رطوبتب رنگ و فر اقدا به طراحی دف ری برای
معمارانی با طب صفراوی نموده ا ست .دهقان تف ی

 .2چه راب طهای بین گرمی و شنننکی مزاج و

و همکاران()1397ب در پژوه شی با عنوان«بای وانی

گرایش بنه معمناری سنننن ی در اقلیم گر و

و تبیین مفهو مزاج روان برپننایننه علو نوین در

شک وجود دارد؟

روانشناسی شخصیت» به بررسی تبیین مبانی مزاجی
برپایه نظریام نوین شخ صیت شنا سی پردا هاند.

 -1پیشینه پژوهش

یاف ههای این پژوهش نشنان میدهد که مزاجِ روانب

در ارت بان راب طه مع ماری و طبع افراد در م ون و

ای جنبه بنیادی میتواند مقدمه شکلگیری فرضیام

طب سن ی قدیم مطالب و تحقیقام مشابهی در ذیل

جدید در تبیین رابطه طبایع و سایوکارهای ژن یکیب

حویه طب سنننن ی و در شنننا ه طب نظری مطالبی

مغزی و شنا ی در انسان باشد و ای جنبه کاربردی

ارائه شنننده اسنننت که میتوان به اشننناره هایی ای

نیز در ارییابی ییبایی و ترجیحام محیطی با مبنایی

سهروردیب ابنسیناب ابن لدونب ابنعربیب مالصدرا

حکمی مورد اس فاده بومی قرار گیرد .امامی میبدی

و ب سیاری ای حکما و اطباء قدیم ا شاره کرد .عالوه

( .)1395درپنناینناننننامننه ود بننا ع نوان« طرا حی

بر موارد یادشنننده معماران و محققان دیگری نیز به

سننالم کده طب سننن ی ایرانی -اسننالمی با رویکرد

نوعی به تبیین کاربرد عناصنننر چهارگانه و نقش آن

مزاج شناسی» با هدف بررسی اندیشههای اسالمی-

در معمنناری و طبع افرادب بررسنننیهننایی را انمننا

ایرانی در ارت بان با تاثیر طبع یا مزاج به بررسنننی

دادها ند؛ نقره کار و هم کاران در پژوهشنننی تالش

کیفیتهای یاد شنننده در معماری حما های ایرانی

نمودها ند که بر مب نای مزاج و ار کان در ا ندیشننننه

پردا ه اسننت .ن ایج این پژوهش نشننان میدهد که

حکمای مخ لف مانندب سنننهرودیب ابنسنننیناب ابن

آراء حکمای طب اسننالمی در سننا ت حما تاثیر

لدون و ابنعربی تاثیر محیط طبیعی را بر انسنننانب

گذار بوده به این صورم که به منظور تعادط مزاجی

لقیام و گرایشنننام آن ها را مورد بررسنننی قرار

افراد مخ لف در سایماندهی فضایی حما ای عناصر

دهندب ن ایج این پژوهش نشنننان میدهد که ای بین

مخ لف (آبب آتشب اکب باد) اسننن فاده کردهاند

اقننلننیننمهننای چننهننارگننانننه"سننننرد و شننننک"ب
" گر و مر طوب"ب "سننننردو مر طوب" و " گر و

همچین حما ها عالوهبر اینکه مکانی برای ش س شو
بوده جنبه درمانی نیز داشنن هاند .دادرس و همکاران

شننک" اقلیم گر و شننک قابلیت بیشنن ری برای

()1393ب درپژوهشنننی با هدف بررسنننی تاثیر مزاج

پرورش معنوی انسننننان در ج هت بروی رف ار های

افراد بر گرای شام ای شان به شا

های معماری با

منا سب و تکامل ا الق را فراهم میآورد (نقرهکار

عنوان« تفاومهای مزاجی ان سان و گرایش به شا صه

و هم کارانب  .)1389جوادی ()1397ب در رسننننا له

های معماری» پردا هاند .ن ایج پژوهش ایشان نشان

کار شنا سی ار شد ود با در نظر گرف ن مولفههایی

مید هد که بین کاهش رطو بت مزاجی و افزایش
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حسننناسنننیت به صنننداب گرایش به رطوبتب رعایت

تکرار جمالم م والیب شدم واکنشهای ع صبیب

اصنننوط محرمیت و گرایش به فضنننای دلبای رابطه

شنندم تاثیر ای غذاهای سننرد و گر ب قوم صننداب

مسننن قیمی وجود دارد و رابطه قطعی و مسننن قیمی

سننرعت انما واکنشهای بدنیب وضننعیت نرمی و

نمیتوان در مورد گرایش به قرارگیری در معرض

شکی پو ست و و ضعیت چاقی و الغری)ب امزاج

باد صادر کرد.

نمونه مورد مطالعهب تعیین و سپس ای طری پرسشنامه

در جمعبندی مطالعه پژوهشهای مرتبط با مو ضوب

معماری3ب صننفتهایی ای یک بنا (شننگف یب هویتب

پژوهش میتوان اینگونه اسنن نبان کرد که پردا ن

ییبنناییب همنناهنگیب آرامش و راح یب تقننارنب

به مزاج در رش ههای مخ لف علمی در بین رسالههاب

ت ناسننن بامب مصننننالمب نورب تزئی نام و جزئ یام)

مقالهها و ک ب ای دید محققان در سنننطوح مخ لف

به صورم ت صویری ای مخاطب پر سیده شده ا ست

دور ن ما نده اسننننت .ا ما در تبیین جای گاه پژوهش

در قالب  20سننننمه و  10مولفه  5طیفیب شننندم

حاضنننر در بین مطالعام صنننورمگرف ه میتوان به

وجود صنننفتب ای پاسنننخگویان مورد سنننواط قرار

چند پر سش اسا سی اشاره کرد؛ معماری سن ی یزد

میگیرد .روایی پرسنننشننننامه مزاج توسنننط  5تن ای

تا چه اندایه مطالبام مزاجی افراد مخ لف را تامین

م خصنننصنننین طب سنننن ی مورد تایید قرارگرف ه و

کرده اسننننت؟ پاسننن مزاجی افراد به این نوب ای

پایایی پرسننشنننامه یادشننده باتوجه به آیمون آلفای

معماری چگونه اسنننت؟ مصنننالمب نورب تزئینام و

کرونباخ  0.874گزارش شنننده اسنننت .در ارتبان با

جزئیامب هماهنگی عناصننرب هویتب ییبائی و تقارن

پر س شنامه معماری نیز روایی پر س شنامه ای طری 5

ای نگاه طبایعی در سا ار معماری سن ی شهر یزد

تن ای اسنناتید دانشننگاهی مورد تایید قرارگرف ه که

چگونه میتواند مزاجهای چهارگانه را م اثر ای ود

میزان آلفای بدسنننت آمده برابر با  0/845گزارش

کند؟ در این پژوهش تالش شده است تا مولفههای

میشود.

مسننن خرج ای مصننناحبه عمی ( 1مولفههای معماری

جامعه آماری پژوهش حاضنننرب شنننامل کلیه افراد

سننن ی یزد) براسنناس نوب مزاج پاسننخگویان مورد

 20-60سنناطِ م ولد یزد و دارای سننطم تحصننیالم

سنمش قرارگیرد.

دیپلم و باالی دیپلم اسننننت .که به منظور حذف
م غییر مدا لهگر جنسننن یتب ای روش نمو نهگیری

 -2روش تحقیق

ان خابی  50در صد پا سخگویان را ین و  50در صد

این پژوهش براساس هدفی که دنباط میکند ای نوب

آن را مردان تشنننکیننل میدهننند .طب آ ر ین

کاربری و بنابر ماهیتاش ای نوب توصنیفی -تحلیلی

سر شماری ساط  1395جمعیت محدوده سنی -20

ا ست .ابزارمورد ا س فاده در این پژوهش پر س شنامه

 60ساط یزد با تحصیالم دیپلم و باالی دیپلمب برابر

اسنننت که اب دا ای طری پرسنننشننننامه مزاج( 2سننننب

با  356229نفر گزارش شنننده اسنننت .بااسننن فاده ای

جنسب وینب وضنننع یت حرارم بدنب ا ندایه کف

روش نمونهگیری یادشننده حمم نمونه مورد مطالعه

دستب سرعت تاثیر پذیری ای گرما و سرماب سرعت

با اسننن فاده ای فرموط کوکران( 4معادله شنننماره )1
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تعداد  288نمونه به عنوان حمم نمونه محاسنننبه و
سهم هر یک ای گروههای جن سی با  50در صد در
نظر گرف ه شده است.
𝑞𝑝 𝑡2
𝑑2
𝑞𝑝 1 𝑡2
)1+ ( 2 −1
𝑑 𝑁

(معادله )1

=𝑛

در فرموط باال مقادیر 𝑝 و 𝑞 به منظور حداکثر سایی

نظر گرف ه شده ا ست .سایر مفرو ضام این معادله

مقدار واریانس و تعیین حمم نمونهای که به به رین

در ییر آمده است (افشانیب .)1393

وجه معرف جامعه باشننند برابر با  0/25و  0/75در
جدوط  -1مفروضام معادله شماره یک (تعیین حمم نمونه) (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)
تعداد جامعه

درجه اطمیننان

اح ماط طنا

اح ماط عد وجود صفت

اح ماط وجنود صفت

𝑁 = 356229

𝑡 = 1.96

𝑑 = 0.05

𝑞 = 0.25

𝑝 = 0.75

 -3بیان مسئله و ضرورت تحقیق

و ابداعام مخ لفی که در حویه معماری همسنننای با
5

طب نظریننام موجود در عننالم طننب و حکمننت

اقلیم صنننورم گرف هب اما هنوی جای الی بنیادهای

هرآنچه در عالم ماده ظهور یاف هب ای جمله انسنننان و

نظری طب سنننن ی بر معماری احسننناس میشنننودب

سایههای محیط پیرامونش دارای کیفیاتی است که

بننهعنوان مثنناطب گیونی در سنننناط 1969در نمودار

این کیفیننام بر گرایش بننه عوامننل محیطی اثر

 Bioclimaticمنطقه آ سایش ان سانی را در ارتبان با

میگذارد (جوادیب  .)21 :1397اسنن فاده ای اصننوط

دما و رطوبت م شخ

کرده ا ست و به سودمندی

واسنن وشنناسنن را 6و فنگ شننوئی 7در معماری هند و

عنا صر مخ لف سا مانی ا شاره میکند .اما در این

چینب همنناهنگی معمنناری بننا طبیعننت و نیروهننای

مدطب به ن سبیت اح ساس آ سایش که نا شی ای مزاج

جهننانیب لزو بهرهگیری ای طبیعیننام و جننایگنناه

انسنننان و شنننرایط محیطب به عنوان یک فاک ور ای

عناصنننر چهار گا نه در مع ماری مصنننر و ایران در

کیفیت محیطیب اشارهای نکرده است (حمزه نژاد و

سننننا ت کال بدی یک ب ناب ای یک سنننو و رواج

ثروتیب )56 :1396؛ در حالیکه در معماری سنننن ی

اندیشنننهها و رویکردهای معماری همسنننای با اقلیمب

ای وجود معیارهایی سنننخن به میان رف ه اسنننت که

رویکردهای توسنننعه پایدار و دیدگاه هایی مانند

کیف یام محیطی را با د یدی عمی مورد بررسنننی

مع ماری سنننبزب اکو تکب ار گان یک و بیو تکب ای

قرارداده و ارتباطی عمی با حویه های نظری مطرح

سوی دیگرب ضرورم ارتبان انسان با محیط را برای

در طب سن ی دارد .8ذکر مثالی که در باال بیان شدب

معماران و شهرسایان مطرح میکند .باوجود تکامل

گذش ن ه ای ارتباطی که میتواند با مولفههای مزاجی
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ب

افراد داش ن ه باشنندب ای وجود انفکاک نظری موجود

اسنن فاده ای آن به وضننعیت انسننان (مزاج شننخ

در پیو ند مع ماری با طب سنننن ی سنننخن به م یان

مکان و افعالی ای او سنننر می یند)ب در عالم پیرامون

میآورد .فیلسنننوفان و م فکران طب سنننن یب جهان

ت صرف کرد و صو صیام آن را اعم ای م صالمب

هس ی را م شکل ای چهار عنصر (آبب بادب اک و

رنگب نورب شنننکلب اندایهب اسنننباب و در صنننورم

آتش) میدانند که ای ترکیبِ آنب تما قابلیت ها و

ام کان رو یداد ها و رف ار های افراد را در محیط به

کیفیتهایی که در جهان ماده دیده میشننود شننکل

نحو مطلوب بهسنننامان کرد .9کمک به ارتبان به ر

میگیردب این ارکننان پننایننههننای عننالماننند کننه ای

انسان با محیط مصنوبب روشنکردن ارتبان معماری

ترکیبشننان عناصننرب موجودامب کائنامب اصننوام و

با حویههایی چون طب سن یب حکمت و ا س خراج

رف ارها دارای مزاج و طبع میشننوند (دهقان تف ی و

معیارها و الگوهای مش رکب مهم رین مسائلی است

معماریانب  .)427 :1397اگر هدف عناصنننر «فراهم

که در این پژوهش مطرح می شود .بدیهی است که

آوردن اع داط» باشنننند و اگر ه مه مخلو قام و

گرایش به معماری مدرنب فراموش شنندن معیارهای

مصننننو عام عالم دارای در جهای ای این ع ناصنننر

معماری سن یب سا ت و سایهای نامأنوس با بافت

باشندب علم به کیفیاتی که هریک ای عناصر میتواند

و هو یت کال بدی با فت تاریخی یزد ضنننرورم

به عنوان ابزاری در دست معمار باشد تا ای طری آن

پردا ن به مسنننائل مطرح شنننده در این پژوهش را

به ل یک بنا بپرداید ای اهمیت ب سیاری بر وردار

بیش ای پیش نشان میدهد.

پ و

سو

 ه ر ب ه ی بیرا

ای م

و ری ا

ای ی گرمی و شکی م ا و گرا

م

به م ماری سن

و ود د رد

معماری سنتی در ا لی گر و ش

و ود دارد

ر نمای م د

میشننود .وجود چنین سنننمهای سننبب میشننود تا با

من  :م ا ا

ن ارند ا

تصویر  -1مدط تشریم سواالم پژوهش (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)

در تناظر با سواالم مطرح شده مهم رین فرضیاتی
که مطرح میشوند عبارتند ای:

 مزاجهای مخ لف گرای شام م فاوتی ن سبتبه معماری سن ی دارند.
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 -افراد با مزاج افراد با مزاج گر (غلبه آتش)

یا کیف یت دو تایی گرمی -سنننردی و شنننکی-

و شک (غلبه اک) گرایش بیش ری را به

رطوبت میداند و آن را «چنان کیفی ی میداند که

معماری سن ی دارند.

ای واکنش م قابل اجزای ریز م ضاد به وجود میآید
و در حین این واکنش م قابلب بخشی ای یک ماده با

 -4عناصر و ارکان چهارگانه در طب سنتی

بخش ییادی ای ماده یا مواد م خالف باهم میآمیزند

عالم ماده شنننامل همه اجسنننا و اشنننیاء و گیاهان و

یننا برهم اثر می کنننند و ای این آمیزشب کیفیننت

حیوانام و انسننانها و آن چیزی اسننت که آدمی را

م شابهی حا صل می شود که آن را مزاج نامیدهاند»

در ییر این آسنننمان احاطه کرده اسنننت ای چهار

(ابنسنننیناب  .)19 :1367مالصننندرا مع قد اسنننت که

عنصر(رکن) برپا شده است (عبداهللیادهب .)6 :1397

عناصر اربعه برای پذیرف ن حیامب ناگزیرند که باهم

این چهار عنصرب نه به معنای امروییب بلکه به معنای

مخ لط و ممزوج شوند تا کیفی ی جدید به نا مزاج

جواهری بسننیط و شننفاف هسنن ند که حامل چهار

حادث شنننود که مع دط و م وسنننط بین کیفیتهای

کیفیتاندب ای اینرو به آنها کیفیتهای مشننن رک

چهارگانه م ضاد است و به این طری حیام حادث

میگوی ندب این چ هار کیف یت ع بارت ند ای؛ گرمی و

گردد (د هقننان ت ف یب  .)428 :1397بننه ا ع قنناد

سردیب شکی و تری که منظور ای گرمی یا سردی

م خصننصننان طب سننن ی مزاج مفرد و مزاج کامال

صرفا گرمی و سردی محسوس نیست بلکه این مهم

مع دط بندرم یافت میشننود 11و هرکس کموبیش

به مثابه طیفی ای کیفیت فعلی یا اثرگذاری اسنننت و

گرف ار غلبه یکی ای این ارکان اسننت که اصننطالحا

شنننکی و تری نیز به م ثا به طیفی ای کیف یت های

بننه آن مزاج مرکننب میگویننند؛ کننه همننان مزاج

انفعالی یا اثرپذیریب بنابراین هرچه کیفی ی در یک

صنننفراوی 12یا گر و شنننکب دومووی 13یا گر وترب

موجود بی ش ر با شدب ویژگی انفعاط و اثر پذیری آن

بلغمی 14یا سننردوتر و سننودایی 15یا سننردو شننک

بیشننن ر اسنننت (همانب به نقل ای ملکشننناهیب :1390

ه س ند (آهنچی مرکز و سعیدی مهرب  .)2 :1390در

.)132-131

ادامه به دیدگاه اطبای غالب طب سن ی در ارتبان با

اع قاد به مزاج 10ای دیربای در میان طبیبان ای یک سو

هریک ای امزاج چهارگانهب اشنناره میشننود (جدوط

و فالسنننفه و م کل مان ای سنننوی دیگر رایج بودهب

.) 2

بهطوریکه سقران همه وراکیها را در چهار دس ه

ابنعربی16ب سننعدالدین تف ایانی17ب فیاض الهیمی18ب

گر ب سردب شک و تر دس هبندی میکند و مع قد

جالینوس19ب حسننننیاده آملی 20هرکدا تعاریفی ای

است که سالم یب حاصل حفظ تعادط در این چهار

مزاج ارا ئه دادها ند که در ادا مه(نمودار شننن ماره)2

دس ن ه اسننت (آهنچی مرکز و سننعیدی مهرب :1390

آورده شده است.

 .)2ابنسینا نیز جهان هس ی را م شکل ای چهار رکن
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جدوط  -2ویژگیهای جسمی و لقی امزاج چهارگانه ای دید اطبای طب سن ی (مأ ذ :ابنسیناب 2-32 :1367؛ کرمانیب )1393
رکن/

سردی -رطوبت

کیفیت
مزاج

گرمی رطوبت

بلغمی
افراد بلغمی دارای مزاج

هیکل بلغمیها درشت
است اما چربی بدن آنها
بیش ر ای عضالم استب
معموال چاق و پرچربی

مزاج کلی بدنی -خلقی

هس ندب پوس شان سفید
است و موهای کم پشت
و لخت دارندب چندان
قوی نیس ندب در انما
حرکام کند هس ندب
پوست بدنشان سرد و
مرطوب استب اش هایشان
ییاد نیستب کمانرژی و
کندب دیر عصبانی می-

دارای
افراد دموی(گر وتر) صوصیام
عنصر مربون به ود یعنی هوا را

بدنی مینیاتوری یا الغر

دارندب هیکل درشت و موهای

دارندب اس خوانهای نایک و

پرپشت دارندب رنگ پوس شان

کشیده دارندب موی بدن آنها

سرخ و سفید استب عروق روی

کم استب موی سر آنها به

دستها برجس ه استب نبض قوی

علت سردی و شکی یودتر

دارندب معموال یبوست ندارندب مزه

دچار سفیدی یا گند گون

مورد عالقه آنها شیرینی استب

شدن میرودب پوست بدنشان

تحمل گرما و سرمای ییاد ندارندب

سرد و شک و سفت استب

پوست بدنشان گر و مرطوب

حرکام بدنشان آرا و کند

وبی دارند.

و تا معمولی پیش میرودب با

برونگراب پر انرژیب پرجنب و

اح یان صحبت میکنندب یود

جوش هس ند.

سیر و یود گرسنه میشوندب

استب

واب

منظم و دقی ب درونگرا و
کمانرژی هس ند.

میکنند.

هو م

صفراوی
افراد صفراوی(گر و شک)
عنصر غالب در آنها آتش
است .اس خوانبندی درشت
دارندب موهای پرپشت و سیاه
دارند که بهعلت حرارم و
شکی ییاد مس عد تاسی سر
هس ندب پوست بدنشان گر و
شک استب قدرم و
سرعت بدنی باالیی دارندب
گرما را تحمل نمیکنندب
تمایل به ترشی دارند .یود
عصبانی میشود و یود آرا
میشودب پرانرژیب پرحرفب
چاالکب پیوس هب سریع و بلند
صحبت میکندب تند و و بی-
قرارب در امور رویانه عموط
هس ند و دارای روابط عمومی
باالیی هس ند.

ی
 مه م و ا زمی ز ی هار نصر یا هار ر
ند .ز ی رو مه م و ا در ه ی ز رم  ،سردی یا
و ری د رند.
ده و
یا  ،نا ارند ا با م م
 نا ر رب ه بر ی پذیرف
ود.
ا
دید به نا م
مم و وند ا ی ی
ده

مهم ری ن ا

م ر

ده

نا

صوصیام عنصر

اکی هس ندب سوداویها

شوند و با تانی صحبت

ر رب

سودایی
افراد سودایی(سرد و شک)

سرد و تر هس ند و عنصر
آبی در آنها غلبه داردب

سردی -شکی

دموی(خون)

گرمی -شکی

 ن اا دریم
م اد ر ست.
اد و یه ود باید م د ری م ی ز
 رمو ودی بر ی
و ری ر و رد بد ود سازد .ه
رم  ،سردی و یا
م ود.
م
ی اد مر
بر م ورد ی اد س
م د



من  :ن ارنده با

ا

ز مناب یاد ده

ند و م

ن ا ن ت به یو

ا ،ر ا و ...ر د د ر ی در ه ی ز
ذ ا ،رف ار ا ،ا
ند .ه ی مو رد ب ر دست
رم  ،سردی ،ر وبت و
ست.
ی بر ی درما مر

تصویر  -2مهم رین مباحث مطرح شده در ارتبان با مزاج (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)
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 -5طبیعیات در طب سنتی

فاعله 22تقسنننیم میشنننود و در آ رین مرحله مرتبه

ای منظر طب اسنننالمی -ایرانیب نقش مزاج و تعادط

امور طبیعیهب افعاط و رف ارها قرار دارد که به معنای

مزاجی در سلسه مراتبِ امور طبیعیه بررسی می شود

وظایف و فعالیتهای برآمده ای تعامل و برهمکنش

و با شنا ت آن میتوان به سایوکار تاثیرگذاری و

سایر اجزاست (مصدق و نقیبیب .)13 :2005در ییرب

تاثیر پذیری مزاجِ ج سم بر مزاجِ روان ( شخ صیت)

نمودار سننلسننه مراتب امور طبیعیه که براسنناس آن

در ه فت مرت بهب ار کانب امزاجب ا طالنب اعضنننناب

به تدریج جسنننم انسنننانب مزاجها و ا الن شنننکل

ارواحب قوا و اف عاط پیبرد .امور طبیع یهب با ار کان

میگیرد و روح را در ود ایماد میکند و ...تا به

چهارگانه حرارمب برودمب یبوست و رطوبت آغای

افعاط تبدیل شنننود آمده اسنننت (تصنننویر )3ب جهت

و با ترک یب این چ هار رکنب موال ید جا مدب ن بامب

پیکان در این مدط شنننروب مراتب و ورود به مرتبه

حیوان و انسنننان بوجود میآید و ای ترکیب آن ها

بعدی را نشنننان میدهد که بهصنننورم فریندی در

ا النِ د ب صنننفراب بلغم و سنننودا حاصنننل میآید

قالب نمودار نمایش داده شده است.

(دهقان تف ی و همکارنب  .)5 :1397بهواسننطه آنها
اعضنننای بدن ای کثیف و غلیظِ آن ا الن بهوجود

 -6دیدگاه طبایعی در معماری

میآید و روحب بخاری که جسنننم لطیف و سنننیا ِط

آنچه در طب سننن ی ای تنظیم رابطه انسننان و محیط

م کونِ ای بخارام حاصننل ای ا الن اربعه اسننت به

پیرامونش در رسنننالهها و منابع مک وب ذکر شننندهب

ارواح سنننه گانه نباتیب حیوانی و نفسنننانی منقسنننم

موضوعی است که میتواند عللب الزامام و شرایط

میشننود و دارای قوا اسننت ایماد میشننود (دهقان

محل یی ست را برای ان سان رو شن کندب بنابراین در

تف ی و همکنارانب  .)6 :1397روح نبناتی بنه کنار

ادامه تالش شنننده تا به شنننرح دیدگاههای طبایعی

تغذیهب روح حیوانی به منشننناء حرکتب شنننهوم و

مرتبط با معماری اشاره شود:

غ ضب دنیایی و روح نف سانی که در مغز و اع صاب

در نگنناه طبننا ی عی ا جزای مننادی جهننانب واجنند

بدن اسنت به کن رط حرکت و حواس میپرداید که

ل
کیفیتهای مربون به طبع هسنن ند این اجزاء شننام ِ

ود به دو بخش قوای حسنننی و قوای انگیزشنننی

اجرا سننماویب عوارض جغرافیاییب بادهاب انسننانب

تق سیم می شودب قوای ح سی به ادراک میپرداید و

اعضای بدنب حیوانامب گیاهانب جمادام و همچنین

ای جنبه بیرونی شنننامل حواس پنمگانه اسنننت و ای

بر ی کیفیتها که مادی نی س ند اما در جهان مادی

جن به دا لی شننننا مل قوه حس مشننن رکب یاطب

معنی دار ند ای جم له؛ فر ب م کان و ی مان هر کدا

م خیلهب وهم و حافظه تقسنننیم میشنننود .در نهایت

دارای طبع هسن ند (رضننوی برقعیب  .)66 :1388که

قوای انگیزشی انسان نیز به دو بخش قوای باعثه 21و

این مهم میتواند قوای ما را م أثر ای ود کند.
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ر
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نمای م د

تصویر  -3سلسه مراتب امور طبیعیه ای دیدگاه مالصدرا (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)

همانطور که در (تصننویر )3اشنناره شنند «قوا» به دو

کمک کیفیتهای معماری اشاره کرد که ای رنگب

د س ه ح سی و انگیز شی تق سیم می شوند که قوای

اقلیمب موقعیت یندگیب نورب باد و ...به منظور درمان

حسنننی به ادراک میپرداید و ود به دو دسننن ه

بر ی ای امراض پردا ها ندب اشنننناره کرد که در

دا لی ( ینناطب م خیلننهب وهمب حننافظننه و حس

پژوهش های جدید ای آن به عنوان معماری شنننفاء

مشننن رک) و بیرونی(حواس پنمگننانننه) تقسنننیم

بخش یا مع ماری طبایع یاد میشنننود .در ادا مه به

می شوند؛ بنابراین میتوان گفت که قوای حسی که

بر ی ای این موارد (تمویز یک کیفیت معماری یا

کننار ادارک را برعهننده دارننند میتواننند منشنننناء

محیطی بننه منظور درمننان بر ی امراض) اشنننناره

احساسام ما ای درک یک فضا باشند .که به منظور

میشود:

اثبام این ادعا میتوان به تمویزهای طب سنننن ی به
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هواب اقلیمب فصلب اوضاب محل سکونتب وردنیهاب

ای دید ایشنننانب انه باید در موقعی ی پسنننندیده و

آشننامیدنیهاب حرکت و سننکونب واب و بیداریب

سایگار با محیط سا ه شود او اتاقهای شمالی راب

اح باس و اسننن فرااب ای مهم رین اعراض نفسنننانی

که پنمرههای آن به سنمت باد شنماط بای و ای دیگر

هسننن ننند کننه ای آن بننه عنوان حنناالم روانی یننا

جهت بس ه استب سپس اتاقهای شرقی و بعد ای آن

«انفعاالم» یا احوالی که مخ صوص نفس ا ست یاد

غربی و در ان ها اتاق های جنوبی را برای سنننالم ی

میشننود مانند مالتب شننادیهاب غمهاب شننمها و

مناسننب میداندب همچنین به عقیده ایشننانب سننقف

شننودیها (ابنسنیناب  .)349 :1389بنابراین عوامل

انهها بایس ی بلندب پنمرهها وسیع و بزرگ باشند و

یادشنننده میتواند حاالم روانی ما را م أثر کنند و

هرگز در یا پنمرهای به سننن مت جنوب و مغرب

بهرهگرف ن ای این عوامل یا قرار گرف ن در محل آن

گشوده نشود (ابوسهل مسیحیب .)114 :1368

میتواند یمینه سای حاالتی در بدن انسان باشد .یکی

ابنسینا در ارتبان با اثر روانی رنگ بر مزاج اینگونه

ای تدابیر مهمی که در طراحی محیطهای م سکونیب

حکم میک ند«[ ]...کسنننی که بدنش برای جوش

سننا ت شننهر و سننا مانها ای آن بسننیار یادشننده

آ مدنِ ( لط) ون آ مادگی داردب اگر به ر نگ

ا ستب ا س فاده ای باد منا سب و امکان تهویه ا ست؛

سرخب ییاد چ شم بدوید و در آن فکر کندب ونش

بقران جهتگیری شرقی را به دلیل مع دط بودن آن

به حرکت میاف د» (ابنسنننیناب  .)219 :1367محمد

نسننبت به شننماطب برای انسننان مناسننبتر دانسنن ه و

کریم ان کرمانی در رسننناله دالکیه در ارتبان با

جهتگیری غربی را بهدلیل ماهیت نور شننندید و

تاثیر نور بر مزاج اینگو نه ب یان میک ند «[ ]...ح ما ِ

بادهای آن برای سنننالم ی مضنننر دانسننن ه اسنننت

روشن مفرح است و حرارم قوای ان سان را ان عاش

(حمزهنژاد و ثروتیب  .)74 :1396جز جانی پس ای

میک ندب بر الفِ ح ما ِ تار یک و تیره که با عث

توصنننیف ابعاد جغرافیایی و اقلیمی مکان مخ لفب

وح شت و غلبه سودا میگردد» (عبداهللیادهب :1394

برای حل مشنننکل موقعیت نامناسنننب شنننهرب برای

) .که ابنسننینا در ارتبان با نور طبیعی اینگونه حکم

بهرهگیری ای هوا و جهت مناسب توصیه میکند که

میک ند که؛ «[ ]...به م ثا به یکی ای اجزای عالم

سنننقف انه ها را بلند و دریچه ها را بزرگ و همه

پیرامون میتواند برقوای ظاهری و باطنی انسنننان اثر

انهها را به سوی م شرق بای کنند و گذر شماط در

کندب پرنوری میتواند مفرح باشننند و به حرارم و

انهها گشننناده کنند و چنان سنننایند که آف اب در

تقو یت قوا ک مک ک ندب ح ی میتوا ند به بهبود

بیشننن ر انه درآید (حمزهنژاد و ثروتیب 74 :1396

حافظه و درمان بیماری فراموشنننی کمک کند[»]...

بهنقل ای :جرجانیب .)205 :1384

(ابنسیناب .)220 :1367

ابوسننن هل مسنننیحی در بخش مفصنننلی ای ک اب

ابنسننینا در باب مکانیابی محل سننکونت اینگونه

«المائهفیالطب» به تاثیر عوارض جغرافیایی مانند

بیان میکند که «بلندی و پسننن ی محل ییسنننتب

کوه و دریا و نیز تاثیر جهت باد و طبیعت مسننناکن

مماورم محل ییس با بلندی و پس یها و کوهساران

انواب مناط بر سالم ی مزاج ساکنان پردا ه است.

[]...جملگی بر حنناالم بنندن تنناثیر دارد [ ]...وق ی

تبیین رابطه طبع افراد با گرایش به معماری سنتی در اقلیم گرم و خشک...
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ک سی جایی برای سکونت برمیگزیند باید اکب

قالب معماری سن ی شهر یزد ای نوب اکب شت

حا لت پسننن ی و بلندی[ ]...آب و گوهر آن[ ]...را

و چوب (در و پنمره) اسننت که در طب سننن ی این

برر سی کند و بداند که آیا محل سکونت بادگیر یا

مصنننالم را جزو مصنننالمِ با طبع سنننرد دسننن هبندی

جایی گود و فرورف ه اسنننت[ ]...آنگاه پنمره ها و

میکنند23ب ای آنمایی که سننیس ن م آب شننهر بر پایه

درهای محل سکونت را شرقی -شمالی با شند[]...

ق نام اسننن وار بوده و آف اب کم ری برآن تاب یده

آف اب باید همه جای انهاش را بگیردب ییرا آف اب

اسننتب دارای غلظت بیشنن ر بوده و ضننعف بدن را

هوا را مسنناعد میگرداند» (ابنسننیناب -212 :1367

بهدنباط دارد (همان .)60 :همچنین این شهر(یزد) در

.)216

رون را س ه و در جهت نزدیک به قبله قرار دارد که
یکی ای مهم رین دالیل ان خاب آن جذب بادهای

 -7معرفی محدوده مورد مطالعه

شنننرقی و شنننمالی اسنننت (قبادیانب  1377به نقل ای

شنننهر یزد مرکز شنننهرسننن ان یزد با وسنننعت 99/5

پیرنیاب .)1385

کیلوم رمربع در مرکز اسننن ان یزد و در مسنننیر راه
اصنننفهان  -کرمان در مخ صنننام  54′و ْ 31عرض

 -8یافتههای توصیفی تحقیق

شمالی و  23′و ْ 54طوط شرقی قرار دارد (مهندسین

ای ممموب  288پاسننخگو که بصننورم ا یاری 50

مشننناور آرمانشنننهرب .)38 :1390اقلیم این منطقه در

درصنند آن را ینان و  50درصنند دیگر آن را مردان

محدوده گر و شک و طب نظر م خصصان طب

تشکیل میدهند .همچنین  39/9درصد پاسخگویان

سننن ی در نمونه شننهرهایی با طبع گر و شننک یا

را م اهل و  60/1درصننند پاسنننخگویان را ممردها

صنننفرایی قرار دارد که در این اقلیم غلبه با عنصنننر

تشننکیل دادهاند .ای ممموب کل پاسننخگویانب23/3

آتش اسننت .جهتگیری غالب انههای سننن ی آن

درصد پاسخگویان دیپلمب  46/5درصد لیسانسب 26

در رون را س ه درونگرا قرار دارد که در طب سن ی

درصنند فوق لیسننانس و  4/2درصنند پاسننخگویان

دلیل این ان خاب را بهرهمندی ای بادهای شنننرقی و

دارای تحصننیالتی باالتر ای کارشننناسننی ارشنند یا

شمالی دان س هاندب در منابع طب سن ی باد شماط را

معادط آن داشنن هاند .در ادامه جدوط توییع درصنند

انرژی یا دانسننن ه و بسنننیار نیکو شنننمرده میشنننود

سنننی و وینی پاسننخگویان(جدوط  )2آورده شننده

(حمزهنژاد و ثروتیب  .)59 :1396اقلیم این شننهر در

اسننت که میانگین توییع سنننی پاسننخگویان برابر با

درجه نخسنننت آف اب گریزی قرارداردب که شننناید

 30/7و م یانگین وینی آن برابر با  73/7کیلوگر

یکی ای دالیننل معمنناری درونگرای آن بخنناطر

است.

بهرهمندی ای باد و فرار ای آف اب بوده است .مصالم
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جدوط  -3توییع درصد فراوانیب میانگین و انحراف معیار سنی و وینی پاسخگویان (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)
بیشترین

کمترین

میانگین

متغییر

انحراف معیار

سن

30.7

8.22

 60ساط

 20ساط

وزن

73.7

13.1

117کیلوگر

 42کیلوگر

وضنننع یت اشننن غاط و بی کاری پاسنننخگو یان طب

ن ایج پرسشنامه سنمش مزاج که توسط م خصصین

یاف ههای پژوهش به ترتیب  66.3و  33.7در صدب و

حویه طب سن ی محاسبهب تدوین و روایی آن مورد

سننطم تحصننیالم پاسننخگویان که در چهار دس ن ه

تایید قرارگرف ه اسنننتب نشنننان میدهد که؛ 40/6

دیپلمب لیسانسب فوق لیسانس و باالتر ای کارشناسی

درصننند پاسنننخگویان مزاج سنننودایی دارندب 29/9

ار شد د س هبندی شده ا ست به این صورم گزارش

درصدب صفراییب  19/8درصد ای پاسخگویان دارای

میشنننود که  23/3درصننند ای پاسنننخگویان دیپلمب

مزاج دموی و سهم مزاج بلغمی ای کل پا سخگویان

 46/5درصنند لیسننانسب  26درصنند فوق لیسننانس و

برابر با  9/7درصد است.

 4/2در صد پا سخگویان دارای تح صیالتی باالتر ای
فوقلیسانس دارند.

9.7
ب غم

سود ی

ری

40.6

29.9
دموی
19.8
در د فر و ن م

پاس

ویا

نمودار  -4درصد فراوانی مزاج پاسخگویان برحسب نوب مزاج (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)

ای ممموب  288نمونننهب کننه در  4دسننن ننه مزاج

با  55/2درصنننند به ا نه های آ پارت مانی و مزاج

د س هبندی شدندب مزاج صفراوی بی ش رین گرایش

سننودایی با  53درصنند به انههای سننن ی گرایش

را به انههای ویالیی جدید ( 55/3درصننند)ب مزاج

دارند .در ادامه نمودار مربون به گرایشنننام مربون

بلغمی با  57/1در صد به انههای آپارتمانیب دموی

به امزاج مخ لف آمده است (نمودار .)5

تبیین رابطه طبع افراد با گرایش به معماری سنتی در اقلیم گرم و خشک...

انه سن

انه سن

30.6

14.3
انه ویالی

انه ویالی
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آپار مان

دید

دید

28.6

57.1

14.1

55.3
وزی در د فر و ن پاس

ویا

ن ت به انه ای سن  ،ویالی

ر وی م

وزی در د فر و ن پاس

،

دید و آپار مان

،

دید و

آپار مان

انه سن
53

6.9

دید

انه ویالی

آپار مان

37.9

ویا  ،دموی م

ن ت به انه ای سن  ،ویالی

آپار مان

دید

8.5

38.5

55.2

وزی در د فر و ن پاس

ویا ب غم م

ن ت به انه ای سن  ،ویالی

انه سن

انه ویالی

آپار مان

وزی در د فر و ن پاس

،

ویا سود ی م

ن ت به انه ای سن  ،ویالی

دید و

،

دید و

آپار مان

آپار مان

نمودار  -5گرایشام امزاج به انواب انههای سن یب ویالیی جدید و آپارتمانی پاسخگویان برحسب درصد (مأ ذ :یاف ههای
نگارندگان)

مقایسنننه درصننند فراوانی مقادیر نمودار باالب شننناید

ا صننناص داده اسنننت در مقابل نوسنننانام مقادیر

تصننندی کننده این نک ه باشننند که گویا ای دید

یادشنننده مربون به هر یک ای مزاج ها نسنننبت به

پاسخگویان انههای سن ی و آپارتمانی دو سر یک

انه های سنننن ی که در یک مزاج مقداری تقریبا

طیف هسننن ند و انه های ویالیی حد وسنننط آنب

معادط  50در صد یا باالتر را به ود ا صاص داده

بهطوریکه مقدار درصننند فراوانی انههای ویالیی

اسنننت اما در مزاج دیگر بهگونهای دیگر ان خاب

تقریبا توییعی معادط یک سنننو کل داده ها را در

شده است که گویا نقطه مقابل ان خاب است.

تمننامی نمودارهننای مربون بننه امزاج را بننه ود
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در نمودار م قا بلب مزاج صنننفراوی در پاسننن به این سنننواط
که«شننندم نوری که در آن احسننناس وشنننایندی دارید را
ان خاب کنید» طیف م و سط تا ییادب مزاج سوداوی طیف ییاد
تا یلی کمب مزاجب دموی طیف یلی کم تا م وسنننط و مزاج
بلغمی طیف م وسننط تا یلی ییاد را ان خاب کردهاند .در ادامه
نمودار مربون به توییع درصننند فراوانی مربون به این مهم به
تفکیک نوب مزاج آمده است.

نمودار  -6نمودار طیف گرایش پاسخگویان برحسب مزاج و شدم نور (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)

%15.5

%31

%17.3

%22.4

%13.8

نمودار  -7درصد توییع فراوانی شدم نور وشایند پاسخگویان دموی مزاج (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)

در نمودار ( 7نمودار باال)ب بیشنن رین توییع درصنند

ای دید پاسننخگویان دموی مزاج کم رین گرایش به

فراوانی در طیف کم با  31درصننندب ییاد با 22/4

نور یلیی یاد وجود دارد .در ادا مه نمودار مربون

در صد و م و سط با  17/3در صد قرار دارد همچنین

به موارد یادشده آورده شده است (نمودار .)8

%3.6

%7.1

%35.7

%35.7

%17.9

نمودار  -8توییع درصد فراوانی شدم نور وشایند در بین پاسخگویان بلغمی مزاج(مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)

بیشنن رین گرایش در ان خاب شنندم نور وشنناین ِد

یلی ییاد اسنننت بهعبارتی میتوان اینگونه ب یان

سوداوی مزاج بیش رین درصد توییع فراوانی مربون

داشنننت که ای دید پاسنننخگویان سنننوداوی مزاجب

به گزینه کم و م وسننط با درصنند توییع  35و 30/8

نورهننایی بننا شنننندم یینناد و یلییینناد کم رین

درصننند اسنننت و کم رین گرایش نسنننبت به گزینه

وشایندی را برای ایشان دارد.
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%12.8

%35

%12

%30.8

%9.4

نمودار  -9توییع درصد فراوانی شدم نور وشایند در بین پاسخگویان سوداوی مزاج (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)

یاف ه های توصنننیفی نمودار  10نشنننان میدهد که

این شنندم نور ای دید ایشننان ای طیف کم شننروب و

شدم نورهای ییاد و م وسط با درصد توییع 42.4

در طیف ییاد به حداکثر ان خاب ود و در نهایت

و  29.4و شننندم نور یلی ییاد بیشننن رین توییع

مسیر کاهش ان خاب را در پیش میگیرد.

فراوانی را ای دید پاسخگویان داش ه است به عبارتی

%2.4

%4.7

%42.4

%29.4

%21.1

نمودار  :10توزیع درصد فراوانی شدت نور خوشایند در بین پاسخگویان صفراوی مزاج (مأخذ :یافتههای نگارندگان)

ای ممموب پاس های  288پاسخگوب بیش رین گرایش

درصدب شیشه با  13/2درصد و درنهایت کم رین

به انواب مصالم به چوب با درصد فراوانی 31.6ب کاه

درصد توییع فراوانی پاسخگویان را فلزام به ود

گل و شت ا با درصد فراوانی  18/8درصدب

ا صاص داده است .در نمودار مقابل درصد توییع

سیمان و آجر و سیمان و سنگ با درصد فراوانی 16

هریک ای مصالم ای دید پاسخگویان ذکر شده است.

ف
4.5%
اه

ت ا

و

ی ه
13.2

18.8
سیما و آ ر

31.6

16
سیما و سنگ

وب

16

نمودار  -11درصد توییع فراوانی پاسخگویان برحسب ان خاب نوب مصالم (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)
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 -9نتایج و یافتهها

بهمنظور سنمش رابطه گرایش امزاج به معماری

پژوهشگران بسیاری در حویه تاثیر مزاج بر

سن ی که موضوب فرضیه اوط این پژوهش است ای

روانشناسی شخصیت افرادب تاثیر کالبد بر مزاج افرادب

آیمون آماری  Fاس فاده شده استب پیشفرض

رابطه مزاج در طب سن ی و مدرن و ح ی در بر ی

کمّی بودن م غیر وابس ه و کیفی بودن م غیر مس قل

ای پژوهشها ای مزاج بهعنوان یک کهن الگو در

بهعنوان  2شرن اوط انما آیمونب باتوجه به ماهیت

طراحی ابنیه ایجمله حما های سن ی اشاره کردهاند.

پژوهش و م غیرهای اس فاده شده مورد تایید

ای سویی ک ابهای مخ لفی در این حویه به رش ه

قرارگرف ه است و شرن توییع نرماط دادهها ای طری

تحریر درآمده است که ذکر آن در این مماط نمی

آیمون لون 24و ناپارام ری بودن دادهها و نرماط بودن

گنمدب همچنین وجود عناوین پژوهشی با کلید

توییع آنها در جدوط ( 4جدوط ییر) ای طری

واژههای معماری شفابخش و معماری طبایع ای جمله

آیمون لون و آیمون  Fمورد تایید قرار گرف ه است.

مصادیقی هس ند که لزو پردا ن به رابطه معماری
با طب سن ی را مطرح میکنند.
جدوط  -4ن ایج آیمون  Fدر ارتبان با رابطه انواب مزاج با شدم صفام نسبت داده شده با بافت تاریخی یزد (مأ ذ :یاف ههای
نگارندگان)
م غیر
شدت نسبت صفات

امزاج

تعداد

میانگین

انحراف معیار

صفراوی

85

88.35

13.23

دموی

58

82.58

9.27

سوداوی

117

87.7

11.66

بلغمی

28

74.46

12.64

مقدار آیمون F

12.304

سطم معنی داری آیمون لون

Sig:0.312

سطم معنی داری آیمون F
Sig:0.00

ن ایج جدوط فوق نشننان میدهد که مقدار P-valve

و رد یکسان بودن آماری آن است که این مقدار در

در آیمون لون بی ش ر ای  0.05ا ست ()0/312که این

جدوط باال برابر با  Sig:0/00اسنننت که در جدوط

مقدار همگنی واریانسها را تایید میکند به عبارتی

ییر( جدوط  )4این سنننطم

طای آن کوچک ر ای

میتوان گ فت که م قدار وار یانس در دو جام عه

 0/01را نشننان میدهد که این مهم تایید میکند که

مورد مطالعه باهم برابر اسنننت .برای تفسنننیر ن یمه

تفاوم میانگین صفام در بین مزاجهای مخ لف در

آیمون تحل یل وار یانس مبنیبر معنیداری یا عد

سطج اطمینان  0/99در صد معنیدار ا ست .بنابراین

معنیداری تفاوم میانگین م غیر مورد بررسنننی در

فرضننیه اوط پژوهش «مزاجهای مخ لف گرایشننام

بین گروههنناب مقنندار P-valveدر آیمون  Fمورد

م فاوتی نسبت به صفام معماری سن ی دارند» مورد

تفسننیر قرار میگیردب درصننورتیکه این مهم کم ر

تایید قرار میگیرد.

ای( )Sig:0/05باشنند بهمنزله تفاوم میانگین گروهها
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جدوط  -5مقدار  Sig.در آیمون ( ANOVAمأ ذ :یاف ههای نگارندگان)
ANOVA

صفات معماری
Sig.

F

0.00

12.304

Sum of Squares

Mean Square

df

1721.200

3

5163.599

139.889

284

39728.565

Between Groups
Within Groups

287

44892.163

Total

به منظور تایید یا رد این فرضیه که افراد با مزاج

گرایش بیش ری به معماری سن ی دارند در یک

اک) شدم

گروه قرار میگیرد و سایر گروهها در دس ه دیگر

گر (غلبه آتش) و

شک(غلبه

گرایش بیش ری به معماری سن ی دارند .ای تست

قرار واهند گرفت .شایان ذکر است که فرض

Tukey HSDاس فاده شده است .این تست با گروه-

برابری واریانس که یکی ای شرون انما این آیمون

های همگن که قرابت بیش ری با م غیر وابس ه

است قبال تایید شده است (مقدار  P-valveدر

(معماری سن ی) دارند و در یک گروه قرار میگیردب

آیمون لون بیش ر ای  0/05و برابر با 0/312و اثبام

انما شده است .بهعبارتی گروههایی (امزاجی) که

برابری واریانس دادهها را نشان میدهد).

جدوط  -6ن ایج آیمون ( Tukey HSDمأ ذ :یاف ههای نگارندگان)
انواع مزاج

تعداد

Subset for alpha = 0.05
گروه 2
گروه 1

بلغمی(سرد و تر)

28

74.4643

-

دموی(گرم و تر)

58

-

82.5862

سوداوی(سرد و خشک)

117

-

87.7094

صفراوی(گرم و خشک)

85

-

88.3529
0.04

Sig.

ن ایج جدوط  6نشنننان میدهد که مزاجهای دموی

گرمی(آتش) نقش تعیین کنندهای در گرایش افراد

(گر و تر)ب سوداوی ( سرد و شک) و صفراوی

با غلبه یکی ای ارکان یادشده به معماری سن ی دارند

(گر و شک) در گروه  2و مزاج بلغمی ( سرد و

و هرچه عنصنننر سنننردی و تری در مزاج افراد غلبه

تر) در یک گروه د س هبندی شده ا ست .ن ایج این

کندب ای شدم گرایش افراد به معماری سن ی کاس ه

جدوط نشنننان میدهد که مزاج صنننفراوی با مقدار

میشنننود .ب نابراین فرضننن یه دو پژوهش نیز تای ید

میانگین  88/35بیش رین مقدار و در رتبههای بعدی

میگردد ( با م یانگین  88/35و قرارگیری در گروه

مزاج سوداوی و دموی با مقادیر 87/70و  82/58در

دو که غل به ار کان اک و آتش در آن بیشننن ر

رت به های ب عدی قرار دار ند .همچنین ن ایج جدوط

است قرار میگیرد).

فوق ن شان میدهد که دو عن صر شکی ( اک) و
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 -10جمعبندی و نتیجهگیری

عنوان بخشنننی ای راه کار های مع مارا نه در

در ادامه این تحقی تالش شننده اسننت تا با توجه به

سا ت بناهای شهر یزد توصیه شود؛ این مهم

منناهیننت مزاجی اقلیم گر و شننننک بننه ارائننه

میتوا ند بهصنننورم ر نگ تعل در مع ماری

راهکارهایی که حاصنننل بایدیدهای میدانیب تحلیل

دا لی و اس فاده ای تنوب رنگی در طراحی نما

داده ها و مطالعه اسنننناد بوده اسنننت ارتبان مزاج و

بسننیار مورد اس ن فاده قرارگیرد .بطور مثاط ابن

تمویزهای معمارانه داده شود:

سنننینا رنگ قرمز را موجب غلیان و جوشنننش

-

به منظور ت عادط در مزاج سنننودایی توصننن یه

ون میداند.

میشننود که در سننا ت حما به مولفه نور به

 -ای دید حکمای اسنننالمی منشننناء ویش باد نیز

عنوان یک عن صر کلیدی تاکید شود چرا که

میتواند کیفیتهای مزاج انسان را تحت تاثیر

این مهم سننبب کاهش سننودا شننده و ترس در

ود قرار د هد .طب م نابع مک وب در طب

این بخش ای سنننا مان میشنننود .ابنسنننینا

سن ی بادهایی که ای بس ر کویر میویند دارای

بهرهگیری ای نور را سنبب کاهش بیماریهای

غلظت و غبارهسنن ند که سننبب ایماد امراض

مغزی مننانننند فراموشنننی میداننند .همچنین

میگردند ای این رو بهرهگیری ای آب میتواند

اسننن فنناده ای عنصنننر آب در تعننادط مزاجی

تا حد بسیار ییادی ای این امراض بکاهد.

صنننفراوی بهمنظور کاهش صنننفرا توصننن یه

 -باتوجه به آف اب گریز بودن اقلیم یزد مواردی

میشود.

که میتوا ند در ارت بان با انواب مزاج مطرح

 -کندی و سکون حاکم بر مزاج گر و شک

شود در قالب جدوط ییر آمده است:

سبب می شود ا س فاده ای رنگهای مکمل به
جدوط  -7مشکالم مزاجی و راهکارهای معمارانه در اقلیم گر و شک (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)
مشکالت افزایش تابش آفتاب بر انسان
اولیاء
دین

راهکار معمارانه بومی

 بد بویی بدنب فعاط کردن بیماریهای نهف ه در بدنب بیقراریبشک شدن نباتامب طر هالک شدن

 طراحی رون آف ابگریز(رون راس ه) دوری ای آف اب نیمروی در فصوط پاییز و تابس ان -ایماد جبهههای م عدد در انههای یزدی

 -طر آسیب به چشمب سردردب شکی بدنب ال هاب پوستب

 -بهرهگیری ای باد با اس فاده ای رون بادِ مطلبوب(باد

طبیبان

افزایش طر سرطانب آف اب سو گیب طر افزایش بیماری

شمالی و شرقی) در جهتگیری بادگیر و ترکیب آن با

سنتی

صربب طر افزایش بیماری نا ونک در چشم

رون آف اب در جهتگیری سا مان
 -اس فاده ای حوض

یکی دیگر ای مواردی که در معماری سننن ی بسننیار

ذکر اسننت که یوایای  90درجه دارای غلبه عنصننر

مورد ا س فاده قرارگرف ه ا ست بهرهگیری ای یوایای

شک ا ست که در معماری سن ی به وبی شاهد

مخ لف در طراحی بناهای سا مانی ا ست .شایان

تبیین رابطه طبع افراد با گرایش به معماری سنتی در اقلیم گرم و خشک...
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ترکیبی ای یوایای  90و باالی  90درجه هسننن یم اما

سنننا ار مزاجی انسنننان و صنننفاتی که به یک بنای

در معماری جدید این مهم نادیده گرف ه شده است.

سننن ی نسننبت میدهند چه رابطهای وجود دارد؟ به

راب طه دو طر فه مزاج و احواط نفسننننانی و ارت بان

منظور پا س به سواالم یاد شده و فر ضیاتی که در

تنگاتنگ فعل آدمی با نظا هسننن ی ای یکسنننو و

تناظر با آن مطرح شنند یاف ههای این پژوهش نشننان

رابطننه دوسنننویننه انسننننان و محیط مصننننوب کننه

میدهد که؛ فرضنننیه اوط پژوهش با سنننطم اطمینان

د ست سا ههای معماران را شامل می شود که در

 0/99در صد و سطم طای 0.01در صدب معنیدار

آن معمار کوشیده است تا با ل یک بنا آ سایشب

و با تفسننیر میانگینهای آیمون  Fو مقدار P-valve

ییبائیب تناسننبامب نورب تزئینام و جزئیام و ...را به

کم ر ای  0.05مورد تایید قرار میگیرد .و در ارتبان

نحوی در بنای ود د یل کند مو ضوعی ا ست که

با فر ضیه دو  .ای ت ست Tukey HSDا س فاده شده

در این پژوهش ای طری تبیین رابطه مزاج با یکی ای

اسنننتب در این تسنننت گروههای همگن که قرابت

دسنتسنا ههای بشنر مورد بررسنی قرار میگیرد.

بی ش ری با م غیر واب س ه (گرایش به معماری سن ی)

این مهم بارها در طب سنننن ی ای طری راهکارهایی

دارننند در یننک گروه قرار میگیرن ندب ب نهعبننارتی

ج هت در مان بر ی ای امراض ای سنننوی حک ما و

گروههایی (امزاجی) که شننندم گرایش بیشننن ری

اطباء تمویز شننده اسننت .در معماری طبایع ای شننهر

نسنننبت به معماری سنننن ی یزد (گرمی و شنننکی)

کویری یزد بهعنوان شننهری با طبع گر و شننک

داش هاند در یک گروه قرار میگیرد .درصورتی که

یاد میکنند که در بین ارکانب گرمی را با آتش و

ن ایج یاف ههای اسننن نباطی را با یاف ههای توصنننیفی

شنننکی را با اک نشننننان میده ند .ای این رو

مقایسه کنیم میتوان به شدمِ گرایش پاسخگویانب

مع مارانِ این اقلیم با بل ند سننننا ن دیوار هاب تعب یه

به مصننالحی که دارای بافت درشننتتری هسنن ندب

حوضب جهتگیری در مسنننیر باد شنننماط (که باد

اشنناره کرد که باتوجه به اقلیم گر و شننک یزدب

نیروبخش اسنننت) و ...تالش نمودهاند تا غلبه آتش

سرد مزاج بودن مصالحی چون چوبب اکب آجر

را با آبب سایه و باد تعدیل کنند.

و شدم ا س فاده ای آن در سا ت ب سیاری ای بناهاب

ایاین رو پاسننن به این سنننواط که چه رابطهای بین

تایید کننده این نک ه اسننت که اقلیم گر و شننک

انواب مزاج و گرایش به معماری سن ی وجود دارد؟

با توجه به غلبه گرمی و شکی م صالحی با ماهیت

بناتوجنه بنه غلبنه عنصنننر آتش (گرمنا) و ناک

سرد را میطلبد.

( شنننکی) در اقلیم یزد و وجود همین عناصنننر در
پینوشتها
 .1شایان ذکر است که مولفههای معماری سن ی که در نمودار یک به آن اشاره شده است در رسالهای با عنوان « ارائهی معیارهای
مطلوب برای طراحی محیطی در شهر یزد با هدف ارتقای ارتبان بین انسان و محیط مصنوب بر اساس طبیعیام» ای طری روش کیفی
کدگذاری شده و سپس اس خراج و در نهایت در این مقاله تالش شده است این مولفههای با اس فاده ای روشهای کمی مورد آیمون
آماری قرارگیرند.
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 . 2روش سنمش مزاج ای نوب قیاسی استب این مهم در منابع طب سن ی نیز مورد تاکید قرار گرف ه است« تشخی

و سنمش مزاج

پدیدهها به دو روش«قیاسی» و «تمربه» صورم میگیرد» (عقیلی علوی شیراییب .)18 :1390
 .3اساس اس خراج مولفههای پرسشنامه معماریب مصاحبه عمی با  20تن ای اساتید مرتبط با معماری سن ی و طب سن ی بوده است
که با اس فاده ای روش تحلیل کیفی دادهها در سه سطم کدگذاری شده(-1کد گذاری بایب -2کد گذاری محوری و  -3کد گذاری
گزینشی) و سپس مولفههای یادشده اس خراج گریده است .باتوجه به اینکه روند اس خراج مولفههای پرسشنامه معماری بخشی ای
پایاننامه پژوهشگر است و با عنایت به م فاوم بودن ماهیت این پژوهش(کمی بودن) ای ذکر روند اس خراج مولفههای این حویه
صرف نظر شده است و صرفا اشارهای کوتاه به فرایند دس یابی به مولفههای پرسشنامه معماری شده است.
4. Cochran

 .5منظور ای طبب طب مکمل است و منظور طب جدید یا همان پزشکی نیست .به عبارتی طب جایگزین یا طب مکملب کلیه
روشهای درمانی است که در حیطه پزشکی رسمی (مدرن) قرار نگرف ه است.
6. Vastoshastra
7. Feng Shui

 . 8علم به عناصر چهارگانه بخشی ای سنت معماری ایرانی بوده استب بطور نمونه؛ اس اد رضا معماران در این باره چنین میگوید«:
هرمعمار باید به عناصر چهارگانه (آبب بادب اک و آتش) آشنا باشد و عد شنا ت ماهیت این عناصر هم به بنا لطمه مییند و هم
آن را برای ییست انسان نامناسب میساید (عبداهلل یادهب ».)1394
 .9در طب سن ی نورب رنگب مصالمب شکل و ...و لزو بهرهگیری ای آن بسیار مورد تاکید قرار گرف ه است و این مهم کیفیتهای
مزاجی افراد را تحت تاثیر ود قرار میدهد .در ادامه منابعی که به این مهم اشاره کردهاند آورده شده است.
10. Temperament

 .11به اع قاد ابنسینا مطلوبترین مزاجب مزاجِ مع دط است و سالمت در این دیدگاه همان«اع داط» مزاج استب که منظور همان
بهرهمندی م ناسب ای عناصر چهارگانهب نه الزاما مساوی بودن آنهاستب که برابری کیفیتها و عناصر در هنگا درآمیخ ن با یکدیگر
به فراهم آمدن مزاج مع دطِ مطل میانمامد که در عالم واقع وجود ندارد (عبداهللیادهب .)143 :1390
12. Choleric
13. Sanguine
14. Phlegmatic
15. Melancholic

 .16فیلسوفب عارف و شاعر مسلمان قرن ششمب معروف به شی اکبر
 .17ای م کلمین اشعری قرن هش م.
 .18مالعبدالریاق علی بن حسین الهیمی م خل

به فیاض الهیمی ای م کلمان معروف شیعه و م اثر ای اندیشههای مشاء.

 .19ای پزشکان یونان باس ان که دیدگاههای وی بیش ای هزار ساط دیدگاه چیره در پزشکی اروپا بود.
 .20عالمه و فقیه معاصر.
 .21به کیفی ی گف ه میشود که ای کیفیت فاعله تاثیر پذیری دارد و شامل رطوبت و یبوست (تری و شکی) است (ابن سیناب :1367
.)12
 .22کیفیت فاعله به کیفی ی گف ه میشود که اصیت تاثیرگذاری بر سایر کیفیام را دارد و شامل حرارم و برودم (گرمی و
سردی) است (همان).
 .23هرچه بافت مصالم درشت دانهتر باشد سردتر و هرچقدر ریز دانهتر باشد طبع گر تری دارد؛ بنابراین فوالدب آهن و فلزام طبع
گر تری نسبت به چوبب اک و آجر دارند(حمزهنژاد و ثروتیب .)59 :1396
24 .Levene’s homogeneity of variance
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منابع
 ابن سیناب حسین ابن عبداهلل .)1367( .قانون در طبب ترجمه عبدالرحمن شرفکندیب تهران :ان شارام سروش؛ ص .19 ابوسهل مسیحیب عیسی بن یحیی( .)1367م اب المائه فی الطبب حققه و قدمه له فلوریاط سناغوس ان دمش . امامی میبدیب مرضیه( .)1395طراحی سالم کده طب سن ی ایرانی -اسالمی با رویکرد مزاج شناسیب پایاننامه کارشناسی ارشدبدانشگاه کاشانب گروه هنر و معماری.
 آهنچی مرکزب امید و سعیدی مهرب محمد( .)1390بای وانی مفهو مزاج برپایه پزشکی مدرنب فصلنامه فلسفه علمب پژوهشگاهعلو انسانی و مطالعام فرهنگیب ساط اوطب شماره دو ؛ ص

.23-1

 بقران( .)1387البقران فی االمراض البالدیهب نقل ابی یید حنین بن اسحاق .تحقی و ترجمه ی.ان .م وکب تهرانب دانشگاه علوپزشکی ایران.
 جرجانیب اسماعیل بن حسن( .)1384االغراض الطبیه و المباحث العالئیهب جلد دو  .تصحیم و تحقی حسن تاجبخشب تهران:موسسه چاپ و ان شارام دانشگاه تهران.
 جوادیب پارمیدا( .)1397طراحی دف ر کار برای یک معمار با مزاج صفراوی در شهر تهرانب دانشگاه علموفرهنگ تهرانبدانشکده هنر و معماری.
 حسنیاده آملی( .)1380انسان کامل ای دیدگاه نهجالبالغهب قم :الفب ال  .میم. حلیب جمالدین( .)1383شرح تمرید االع قادب ترجمه ابوالحسن شعرانیب تهران :ان شارام اسالمیه. حمزهنژادب مهدی و ثروتیب یهرا( .)1396موللفههای طراحی بومی محیط بهمنظور تامین سالمت انسان برمبنای طب سن ی واسالمیب فصلنامه پژوهشهای معماری اسالمیب شماره هفدهمب ساط پنمم.
 -دادرسب فائزهب یزدانفرب عباس و حسینی یک اب نفیسه( .)1393تفاوم مزاجی انسان و گرایش به شا

های معماریب فصلنامه

پزشک پرس ار.3 :
 دهقان تف ی و همکاران( .)1397بای وانی و تبیین مفهو مزاج روان برپایه علو نوین در روانشناسی شخصیت؛ به سوی تدوینراهبردی بومی در ارییابی ییبایی و ترجیحام محیطیب فصلنامه مطالعام معرف ی دانشگاه آیاد اسالمیب ساط بیست و دو ب
شماره سو .
 رضوی برقعیب سید حسین( .)1388معماری حما در م ون طب کهن و مقدمه رساله دالکیه :گلس ان هنرب شماره 15ب ص .70 عبداهللیادهب محمد مهدی( .)1394معماری طبایع :تبیین رویکردی درباره نسبیت انسان و محیط مصنوب برمبنای چهارگانهبدوفصلنامه مطالعام معماری ایرانب شماره .8
 عقیلی علوی شیراییب سید محمد حسین بن محمد هادی( .)1390مخزن االدویه(طبع جدید)ب تصحیم محمدرضا شمساردکانیب روجا رحیمی و فاطمه فرجادمندب تهران :دانشگاه علو پزشکی و دمام درمانی تهران.
 ملکشاهیب حسن( .)1390ترجمه و شرح اشارام و تنبیهام ابنسیناب ج.2ج1ب تهران :ان شارام سروش. مهندسین مشاور آرمانشهر( .)1390طرح حفاظت بافت تاریخیب جلد سو ؛ ص .38- Mosaddegh, M. & F. Naghibi (2005). “Iran’s Traditional Medicine, past andPresent” . Tradition Medicine and

Materia Medica Research Center, 1: 1-18.

Architecture in Hot and Dry Climate

Vol.8, No.11, Spring & Summer 2020

Original Research Article

Explanation of the Relationship between Temperaments with the Preferences
towards Traditional Architecture
Maryam Mahdavieh 1, Mahnaz Mahmoodi2*, Behrouz Mansoori3
1- PhD Student of Architecture, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2- Alumni of the Faculty of Architecture and Urbanism, School of Engineering, Islamic Azad
University, North Tehran Branch
3- Alumni of the Faculty of Architecture and Urbanism, School of Engineering, Islamic Azad
University, North Tehran Branch

Abstract
In the Architecture of Temperaments it is said that psychosomatic conditions of humans
affect their tendencies towards environmental factors. Therefore, temperamental
categorization of users according to traditional medicine can affect their preferences towards
architectural elements. Based on this fact, the conformity of architectural preferences with the
temperaments of the users is something worthy of note in the architect’s mind. Therefore, the
main goal of this study is to provide an explanation of the relationship between different
temperaments and the intensity of preferring architectural elements in traditional architecture.
Based on its goal, this study follows the method of applied-developmental studies, and based
on its nature it is performed using the explanatory-analytical methodology. Questionnaires
were used to collect data which then was fed into SPSS for analysis. The findings of this study
reveal that different temperaments show different intensities of preference when faced with a
traditional building. In particular, the more the hot and dry elements are added to the person’s
temperament, the more the intensity of the reaction is visible. Moreover, the statistical tests
show the p-value to be less than 0.01% with a 99% confidence level. This confirms the first
hypothesis which predicts the effect of difference in temperament on the architectural elements
of traditional architecture. The result of Tukey HSD test also shows that the phlegmatic
temperament is the first group with an average of 74.46 and other temperaments (choleric,
melancholic and sanguine) take the next places respectively.
Keywords: Temperament, Architectural preferences, traditional architecture, nature,
architecture of temperaments
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